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VI                                     DE RECONSTRUCTIE VAN DE LEEGTE   
                       
                             De vormgeving van de voormalige kampterreinen 
 
 
1.    De sporen van het verleden  
 
 
Het kampterrein van Westerbork 

 
Lopende over de paden van kamp Westerbork voelt men het verdriet van de mensen 
die hun laatste dagen op deze plek doorbrachten. Langs silhouetten en aanduidingen 
van barakken waarin men sliep of werkte. Langs de slagboom en de 
prikkeldraadomheining aan de rand van het kamp. Een wachttoren torent hoog boven 
alles uit. Het huis van de kampcommandant ziet uit op het kampterrein. Ver weg in een 
hoek de contouren van de strafbarak waarin Anne Frank gevangen zat. De bomen zijn 
de stille getuigen van het drama dat hier plaatsvond.1  

 
Het terrein waarop kamp Westerbork was gebouwd, is tegenwoordig alleen te voet of 
per fiets te bereiken, of anders met een busje dat tussen het Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork en het voormalige kampterrein pendelt. Gemotoriseerd verkeer is 
niet toegestaan om het werk van de Radiosterrenwacht, die op een deel van het 
kampterrein is gevestigd, niet te storen. Auto's kunnen achtergelaten worden op de 
grote parkeerplaats die aan het herinneringscentrum ligt. Wie de afstand naar het 
kampterrein te voet aflegt, kan kiezen uit drie mogelijkheden: over een brede 
geasfalteerde weg, een slingerend voetpad met de naam Bospad waar informatie wordt 
geven over het heide‐ en bosgebied, of een educatief parcours door een virtueel 
melkwegstelsel dat in de bossen is aangelegd met de naam Melkwegpad. Het 
kampterrein is vrij toegankelijk, men hoeft zich niet te melden bij het 
herinneringscentrum of daar eerst het museum te bezoeken. De wandeling over de 
asfaltweg naar het voormalige kampterrein duurt een klein halfuur. Voordat het terrein 
in zicht komt, liggen aan de rechterkant van de weg, gescheiden door een greppel, vijf 
identieke donkergekleurde hardstenen objecten (zie afb. 108). Ze lijken op huisjes of 
tombes, rechthoeken waarvan de bovenkanten schuin naar elkaar toelopen, als een dak. 
Het is een monument met de naam Tekens in Westerbork, ter herinnering aan Joden en 
Sinti en Roma die vanuit Nederland naar Sobibor, Bergen‐Belsen, Theresienstadt, 
Mauthausen en Auschwitz‐Birkenau werden gedeporteerd. Op de schuine kanten zijn 
hun aantallen gegraveerd: 34.313, 3751, 4870, 1750, 60.330.2 Nog net voor het 

                                                                 
1 ‘Kamp Westerbork een bijzondere plek met geschiedenis’, brochure uitgegeven door 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork Hooghalen, ongedateerd, gekregen in het herinneringscentrum 
op 13 september 1999.  
2 Het monument is ontworpen door Victor Levie en is een initiatief van de Stichting Sobibor en 
gerealiseerd in samenwerking met het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Financieel werd het 
project mogelijk gemaakt door ondersteuning uit het Project Tegoeden Tweede Wereldoorlog en van de 
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kampterrein, schuin tegenover het gedenkteken, is het houten huis zichtbaar waar de 
kampcommandant van Westerbork, SS‐Obersturmführer Albert Konrad Gemmeker, 
woonde (zie afb. 109). De toegang tot het kampterrein wordt gemarkeerd door een 
omhoog geheven slagboom, geschilderd in de kenmerkende kleuren rood en wit. De 
toegangsweg, die volgens een betonnen paddenstoel deel uitmaakt van de Drentse 
Bosroute, loopt dwars door het kampterrein. Op de paddenstoel staan afstanden 
aangegeven: met de weg mee is het naar het gedenkteken van kamp Westerbork 0,5 
kilometer, 7,2 kilometer naar Schoonloo. Terug is het 2,2 kilometer naar het 
herinneringscentrum en 4,2 kilometer naar Hooghalen.    

Voorbij de slagboom strekt zich een enorme lege vlakte uit, omringd door 
bossen. Het is een gebied van een halve kilometer bij een halve kilometer en is 
voornamelijk begroeid met gras, met hier en daar boompartijen. De weg volgend 
richting het herinneringsteken van Ralph Prins wordt de aandacht getrokken door de 
enorme schotels van de Sterrenwacht, die aan de zuidkant van het terrein achter elkaar 
staan opgesteld. In totaal heeft de Sterrenwacht 14 schotels met een diameter van 
ongeveer 25 meter. De markante sculpturen blijven steeds te zien. Halverwege de weg 
die het kampterrein doorsnijdt, rust een rotsblok op een bed van gemetselde 
bakstenen. Dit rotsblok is aan een kant glad bewerkt, waarop een inscriptie is 
aangebracht: En mijn smart staat mij bestendig voor ogen (psalm 38‐vers 18). De tekst, 
ook in het Hebreeuws en Engels, is ondertekend door Chaim Herzog, president van de 
staat Israël, met de datum: 3.3.1993. Op de zijkant staat: Deze steen komt uit de heuvels 
van Jeruzalem. Iets verderop ligt verzonken in de grond een betonnen ruimte, 
overkoepeld door een rond, in een punt toelopend dak. De zijkanten zijn open zodat het 
kampterrein vanbinnenuit naar alle kanten goed zichtbaar is. Het is een informatiepunt 
waar een maquette van kamp Westerbork staat opgesteld. Enkele korte teksten geven 
toelichting. Te zien is hoe kamp Westerbork een klein dorp was met o.a. een school, een 
weeshuis, een badhuis, een wasserij, een ziekenhuis met een polikliniek, werkplaatsen, 
een ‘bajes’ en vele barakken. Ook is de spoorlijn te zien die dwars door het kamp liep, 
en de grote appèlplaats in het midden van het kampterrein.  

Vlak bij het informatiepunt is een deel van de spoorlijn op een abstracte wijze 
zichtbaar gemaakt door middel van 22 hardstenen dwarsliggers die in de grond 
verzonken liggen, verdeeld over 2 rijen die smal toelopen. Een opstaande betonnen 
rand van plusminus een halve meter hoog geeft aan waar de Rampe is geweest, zoals de 
tekst duidelijk maakt op een kleine betonnen piramide (zie afb. 110). Niet veel verder is 
de plek waar de appèlplaats was. Nu is het een keurig bestraat rechthoekig plein van 
witte, grijze en roodbruine bakstenen (zie afb. 111). De grijze stenen vormen de 
landkaart van Nederland. De roodbruine stenen staan rechtop verdeeld in 55 
verschillende rechthoeken, maar ingekaderd in een mathematische orde van 4 rechte 
rijen die dwars over de grijze landkaart lopen. De stenen verschillen in hoogte en op de 
meeste is een davidster aangebracht, op sommige een vlammetje. Er zijn ook stenen 
waar niets op staat. Samen staan ze streng in het gelid, alsof ze voor eeuwig op appèl 

                                                                                                                                                                                               
Stichting Kunstenaarsverzet 1942‐1945. Tekens in Westerbork werd 11 maart 2001 onthuld door 
toenmalig minister‐president Wim Kok.  
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staan. Het stenenlandschap is een monument voor de niet‐teruggekeerde gevangenen 
van Westerbork.3  

Op de lege vlakte is een aantal langwerpige rechthoekige taluds zichtbaar. Ze zijn 
een halve meter hoog, en als onderhuidse puisten lijken ze uit de aarde te barsten. De 
grasvlakte glooit zich er moeiteloos over heen. Ze doen denken aan enorme grafheuvels. 
Bij elke heuvel is op een kleine betonnen piramide een nummer aangegeven. Hier 
blijken barakken te hebben gestaan. Nummer 34 was de administratie (zie afb. 112), 
nummer 41 woningen en de zaal voor meisjes. Etty Hillesum heeft hier gezeten. Bij 
sommige taluds staan betonnen muurelementen geplaatst op een bakstenen fundering. 
In het beton is de structuur van houtnerven te zien, alsof het om de resten van een 
houten barak gaat. Andere muurdelen zijn geheel opgemetseld uit witgrijze stenen; 
betonnen sponningen moeten ramen suggereren. De muren verschillen in hoogte en 
het is moeilijk te bepalen of ze de suggestie moeten wekken van barakken in aanbouw 
of in verval. De grijze toon van de bouwsels, verweerd met donkere vlekken met hier en 
daar groene aanslag, stuurt de verbeelding naar een gestileerde ruïne, maar misschien is 
het beter te spreken van een in verval geraakte aanbouw (zie afb. 114 en 115). Ook hier 
staan kleine betonnen piramides met nummers: nr. 71, woonbarak waar o.a. Philip 
Mechanicus verbleef, nr. 67, de strafbarak waar Anne Frank en haar familie korte tijd 
gevangen werden gehouden. Bij de strafbarakken zijn hekwerken geplaatst van bruin 
geschilderde houten palen, over de hele lengte bespannen met rijen prikkeldraad. Het 
geheel ziet er goed verzorgd uit, evenals de keurige grindpaden die om de taluds en de 
betonnen ruïnearchitectuur zijn aangelegd. Er is een zitbankje om uit te rusten.  

Daar waar de verharde weg het kampterrein weer verlaat, richting Schoonloo, 
staat links van de weg eenzaam een wachttoren (zie afb. 116). Iets daarvoor ligt een 
stuk gracht. Tussen de gracht en de wachttoren is eenzelfde soort hekwerk geplaatst als 
bij de strafbarak. Net buiten het prikkeldraad, rechts van de verharde weg, liggen de 
rails die het herinneringsteken vormen van kamp Westerbork. De beboste heuvel die 
langszij het gedenkteken ligt, blijkt de aardappelkelder te zijn, een van de weinige 
originele relicten uit de kamptijd, evenals de resten van het stootblok dat achter de 
gebogen muur van het gedenkteken verscholen ligt.  

Van het originele kamp Westerbork is weinig overgebleven: behalve de 
aardappelkelder (zie afb. 117) en het stootblok (zie afb. 118 en 119), het huis van de 
commandant, de waterzuivering en een schuilbunkertje (zie afb. 120). Ook de bomen 
stammen uit de kampperiode, al is het moeilijk voor te stellen dat deze bomen getuige 
zijn geweest van het drama dat zich hier heeft afgespeeld. Zij lijken de lege vlakte eerder 
te camoufleren. Als een landschapspark gaat het voormalige kampterrein op in zijn 

                                                                 
3 Het monument met 102.000 stenen was een initiatief van oud‐kampgevangene Louis de Wijze, die zich 
samen met tien andere oud‐kampgevangenen verenigde in de ‘Werkgroep Westerbork 102.000’. 16 juni 
1991 werd het ‘Stenenplan’ onthuld. De 102.000 stenen moeten zowel de individualiteit als de massaliteit 
van de 102.000 nooit teruggekeerde slachtoffers concretiseren. Voor overlevenden en nabestaanden 
moeten de stenen een directe verwijzing zijn naar hun dierbaren. Het ereveld is een symbolisch graf, voor 
de gedeporteerden die nergens een eigen graf hebben. Van de 102.000 stenen zijn er 200 voorzien van 
een vlam ter nagedachtenis aan de gedeporteerde zigeuners. 100 stenen hebben geen symbool en zijn ter 
ere van de weggevoerde verzetsstrijders. De overige stenen hebben een davidster.  
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omgeving. Een brochure, uitgegeven door het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, 
beschrijft het als volgt:  

 
Een bezoek aan Kamp Westerbork laat zich uitstekend combineren met diverse 
educatieve en ook ontspannende mogelijkheden in de directe omgeving. In het museum 
is het mogelijk een kopje koffie of thee, iets fris en snoepgoed te nuttigen. Kamp 
Westerbork ligt midden in een prachtig gebied waar natuur en wetenschap elkaar 
ontmoeten. (…) De provincie Drenthe biedt natuurlijk nog veel meer: van dierentuin tot 
hunebed, van kunstmuseum tot fietsroute, van natuurbad tot pretpark.4  

 
Vooral in de zomer wordt de Drentse Bosroute, waar het kampterrein deel van 
uitmaakt, veel gebruikt door fietsende recreanten (zie afb. 121 en 122). Het is de vraag 
of ze beseffen dat zich in deze lieflijke omgeving een afschuwelijke geschiedenis heeft 
voltrokken. Het zijn de tekstbordjes, de puntige piramides, die als venijnige 
speldenprikken het bewustzijn wakker houden en doen beseffen dat zich hier een 
tragedie heeft voltrokken. 

Het voormalige kampterrein van Westerbork is in 1992 heringericht om de 
geschiedenis die zich hier heeft afgespeeld zichtbaar te maken en het monument van 
Ralph Prins in een context te plaatsen. Het is de verwezenlijking van het idee waar 
Manja Pach begin jaren zeventig het initiatief toe had genomen. Het kamp kon niet 
meer terugkeren in zijn originele gedaante maar is met een conceptueel plan zichtbaar 
gemaakt. De relicten, de taluds en de betonnen ruïnebouwsels zijn als sporen van de 
geschiedenis aangebracht. Ze moeten de bezoeker duidelijk maken dat zich op deze plek 
een geschiedenis heeft afgespeeld. De kleine piramides met teksten vertellen welke. De 
relicten en de aangebrachte sporen moeten de structuur van het kamp voor de 
bezoeker duidelijk maken, en liefst nog meer. De bezoeker moet ook iets ervaren en 
voelen van het verdriet van de mensen die hun laatste dagen op deze plek 
doorbrachten. Het kampterrein met de sporen en relicten moet een verhaal vertellen 
zoals Manja Pach het van haar vader heeft gehoord.  

In Westerbork heeft men het over ‘Sprekend terrein’. Dat resten, ruïnes of de 
plek zelf dragers van betekenissen kunnen zijn illustreren titels van boeken of artikelen 
die gaan over de voormalige kampen, zoals: The Ruins of Memory. The Rhetoric of Ruins 
(James E. Young), Concentration Camp Archeology. The Landscapes of Memory (Sybil 
Milton), A Topography of Memory (Isabelle Engelhardt), Orte der Erinnerung (Ulrich 
Borsdorf).5 De relicten van een kamp worden bewaard en beschermd, niet alleen om als 
bewijs te dienen voor de geschiedenis van de kampen, maar ook om deze gebeurtenis 
vorm te geven. Ze moeten een bepaalde sfeer oproepen om de bezoeker dichter bij de 
geschiedenis te brengen, ze moeten een brug slaan naar het verleden. De voormalige 

                                                                 
4 ‘Kamp Westerbork een bijzondere plek met geschiedenis’, geen paginanummer.  
5 Respectievelijk: Young, The Texture of Memory, 113 en 119. Sybil Milton, In Fitting Memory: The Art and 
Politics of Holocaust Memorials, Detroit 1991, 19. Isabelle Engelhardt, A Topography of Memory. 
Representations of the Holocaust at Dachau and Buchenwald in Comparison with Auschwitz, Yad Vashem 
and Washington, DC, Bruxelles 2002. Ulrich Borsdorf, Heinrich Theodor Grütter (Hg.), Orte der Erinnerung. 
Denkmal, Gedenkstätte, Museum, Frankfurt/Main; New York 1999.  
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kampterreinen zoals ze er nu uitzien, zijn niet het gevolg van de speling van de natuur 
en het voorbijgaan van de tijd, maar van een bewuste vormgeving. Bedacht door 
memorial site designers.6  
 
 
De relicten als document en monument 
 
Van de meeste concentratiekampen is niet veel meer bewaard gebleven. Dat de 
voormalige concentratiekampen het bewijs waren van een gruwelijke misdaad, daar 
was de SS zich al van bewust nog voordat de oorlog was verloren. In Polen had de SS alle 
sporen van de vernietigingskampen proberen uit te wissen. Al in 1943 was het 
vernietigingskamp Belzec, waar ongeveer 600.000 mensen waren afgemaakt, van de 
aardbodem verdwenen. De plek was beplant met naaldbomen.7 Hetzelfde gebeurde 
met Sobibor. Van het kamp, dat 18 maanden bestond en waar gedurende die tijd 
250.000 mensen zijn omgebracht, bleef niets over dan aarde vermengd met menselijke 
resten. ‘Na de joden moesten nu ook alle sporen van het vernietigingskamp verdwijnen’, 
schrijft Jules Schelvis, overlevende van Sobibor.  
 

Het moest worden afgebroken, zodat niets meer zou herinneren aan wat daar had 
plaatsgevonden. Alleen het voormalige postgebouw, waar de commandant had 
gewoond, bleef gespaard.8  

 
Om het kamp af te breken en de sporen uit te wissen werden Joodse gevangenen uit het 
kamp Treblinka ingezet. Toen alles met de grond gelijk was gemaakt, moesten de Joden 
meewerken bij de aanplant van jongen bomen (zie afb. 123, 124 en 125). Daarna 
werden de meeste met een nekschot gedood.9 In Treblinka werden 800.000 Joden en 
plusminus 20.000 Sinti en Roma vergast. Net als in Sobibor brak in dit kamp een opstand 
uit, waarbij SS’ers werden gedood en gebouwen in brand werden gestoken. 
Verscheidene gevangenen wisten te ontvluchten. Het was het einde van het kamp. 
November 1943 waren alle gebouwen afgebroken, evenals de spoorlijn die naar het 
kamp liep. Het gebied werd ingezaaid met tarwe (zie afb. 126 en 127). Chelmno, waar 
naar schatting 350.000 voornamelijk Poolse Joden waren vermoord, werd in januari 
1945 afgebroken (zie afb. 128). In Majdanek werd, met de angst voor het oprukkende 
Rode Leger, vanaf maart 1944 begonnen met het evacueren van de gevangenen. Nog 
voor de bevrijding van het kamp, in de nacht van 22 op 23 juli 1944, wist de SS tot bewijs 
dienende documenten te vernietigen. Van het kamp zelf waren verschillende barakken 
gedemonteerd, ook had men getracht het crematorium in brand te steken. Het 
crematorium brandde echter niet af en kon behouden blijven (zie afb. 129), evenals de 

                                                                 
6 Term is van Harold Marcuse. Zie Marcuse, Legacies of Dachau, 392.   
7 Himmler had de hoop uitgesproken dat de concentratiekampen ‘Im Verlaufe weniger Jahre zu Tier und 
Naturparadiesen werden’. Aangehaald bij Van der Laarse, ‘Kunst, kampen en landschappen’, 180. 
8 Jules Schelvis, Vernietigingskamp Sobibor, Amsterdam 1997, 225. 
9 Ibidem, 225‐231. 
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gaskamer (zie afb. 130) en de groeve waar terechtstellingen waren uitgevoerd.10 In het 
vernietigingskamp Auschwitz‐Birkenau was de SS niet verder gekomen dan het opblazen 
van de gaskamers inclusief de crematoria (zie afb. 131 en 132).  

Van de Jodenvernietiging mocht geen bewijs overblijven, ook niet op papier. Om 
de misdaad te bewijzen waren de resten van de vernietigingskampen belangrijk, evenals 
foto’s en films die van de kampen zijn gemaakt. Beroemd is Het Auschwitz Album, een 
fotoalbum met 198 foto’s van de aankomst in Auschwitz van de Hongaarse Joden.11 De 
hele procedure van aankomst tot aan de gaskamer is in foto’s vastgelegd. Het fotoalbum 
is als historisch document van grote waarde omdat het als bewijsmateriaal geldt van de 
Jodenvernietiging. Het kampterrein van Auschwitz werd al vrij snel beschouwd als een 
historisch document dat de waarheid over de misdaden van de nazi’s moest 
openbaren.12 

Het bewaren en beschermen van relicten is nu een belangrijke taak geworden. 
De Duitse historicus Detleff Hoffmann heeft daar de term Spurenzicherung aan gegeven. 
De term is afkomstig uit de criminologie, de rechercheur die een misdaad probeert op te 
lossen aan de hand van vinger‐ en voetstapafdrukken, autobandafdrukken en sporen 
van krassen of verf en dergelijke. Spurenzicherung als historische onderzoeksmethode 
betekent het verzamelen en bewaren van concrete zaken. Het vereist werken en sporen 
vinden op de plek waar het gebeurd is. De vindplaats is net zo belangrijk als de vondst. 
De resten van de voormalige vernietigingskampen zijn als het moordwapen, het bewijs 
van de misdaad. Het bewaren en beschermen van de sporen van de misdaad, in dit 
geval de resten van een voormalig concentratie‐ en vernietigingskamp, gaat verder dan 
alleen het conserveren. De sporen worden geanalyseerd en de feiten worden aan het 
publiek getoond. Ze worden tot monument verheven.13 Het voormalige 
concentratiekampterrein werd een Gedenkstätte zoals dat in Duitsland heet. 
Gedenkstätte, een uitbreiding van het woord Denkmal, de term die werd 
geïntroduceerd door Luther in zijn bijbelvertaling in de betekenis van herinneringsteken 
(Erinnerungszeichen) als voor ezelsbruggetje (Gedächtnisstütze).14 De voormalige 
concentratiekampen zijn monumenten geworden. Anders dan de gedenktekens, die 
speciaal op of nabij de kampterreinen zijn opgericht, zijn de voormalige kampterreinen 
verheven tot monument. Corpus delict en gedenkteken vallen hier samen. Sporen, de 
resten van de vernietigingskampen, zijn tekens uit een tijd en met hun bescherming 
veranderen ze in gedenktekens die verwijzen naar die tijd. Het zijn resten van een 
voorbije tijd die voor een toekomstige generatie getuigenis afleggen over een bepaalde 

                                                                 
10 Detlef Hoffmann, ‘Die Problematik der Mahn‐ und Gedenkstätten auf den Plätzen ehemaliger 
Konzentrationslager im Nachkriegsdeutschland’, in: Orte der Erinnerung: Denkmal, Gedenkstätte, 
Museum. Frankfurt/Main; New York 1999, 279. 
11 Oorspronkelijke titel: Israel Gutman en Bella Gutterman (red.), The Auschwitz Album. The Story of a 
Transport, Polen 2002. Nederlandse vertaling: Het Auschwitz Album. Reportage van een transport, 
Zutphen 2005.  
12 Zie Irena Szymaąska, ‘Tadeusz Wąsowicz – Der erste Direktor und Mitbegründer des Museums 
Auschwitz’, in: Pro Memoria. Informationsbulletin des Staatlichen Museums Auschwitz‐Birkenau, 7 (Juli 
1997) 55.    
13 Zie Young, The Texture of Memory, 121. 
14 Roowaan, Herdenken in Duitsland, 32.  
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tijd of een gebeurtenis, die de voorstelling van die gebeurtenis willen fixeren. Ze zijn 
zowel resten als bronnen van een geschiedenis.  
 
 
De wachters van de stilte  
 
In Nederland waren de voormalige kampen voor de overheidsinstanties van geen enkele 
historische betekenis. Het kampterrein van Westerbork was na de afbraak van 
Schattenberg een lege vlakte die zijn bescherming ontleende aan de aanwezigheid van 
de Sterrenwacht. Als het aan Staatsbosbeheer en de gemeente Westerbork had gelegen 
was het kampterrein opgegaan in een recreatiegebied. De vestiging van de 
Sterrenwacht was een compromis, dat wil zeggen een alternatief voor het 
recreatiegebied. Paradoxaal is het feit dat juist de vestiging van de Sterrenwacht het 
mogelijk maakte het voormalige kampterrein om te vormen tot een gedenkplaats. 
Omdat het terrein vrij moest zijn van motorisch verkeer werd het gebied onbruikbaar 
voor recreatiedoeleinden. De enorme schotels verstoorden de stilte niet, maar zijn juist 
de wachters van de stilte. 

In het Streekplan Midden‐Drenthe uit 1981wordt met geen woord gerept over 
het kampterrein. ‘Opvallend’, schrijft Dirk Mulder, directeur van Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork, ‘als men bedenkt dat er alle ruimte was voor een zeer gedetailleerde 
informatie over planten en dieren, archeologie en vooral ook cultuurhistorie.’15 In het 
Bestemmingsplan van de gemeente Westerbork uit 1984, het Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork was toen al geopend, was het kampterrein ook geen object van 
betekenis. ‘Er viel voor wat betreft het voormalige kamp “niets meer te beschermen”’, 
aldus de officiële reactie.16 Vele wandelaars over het terrein hebben niet eens geweten 
welke geschiedenis zich hier had afgespeeld. Het is daarom ook niet vreemd dat de plek 
lange tijd als speel‐ en picknickplaats gebruikt werd.17 Op de landkaart was kamp 
Westerbork verdwenen en de plaatselijke VVV‐folder deed er het zwijgen toe.  

Toch waren er in de jaren zeventig initiatieven geweest om iets te vertellen over 
deze plek. Rond 4 en 5 mei 1974 was door zionistische‐socialistische jongeren met 
medewerking van Staatsbosbeheer een vitrine geplaatst met informatie over kamp 
Westerbork. De plaatsing van een picknicktafel met een mooie gele afvalbak door 
Staatsbosbeheer, om de vermoeide wandelaar een rustplek te bieden, viel echter in 
slechte aarde en veroorzaakte zelfs een kleine mediarel. Picknicktafel en afvalbak 
werden verwijderd. De rel had er echter wel voor gezorgd dat Westerbork aandacht 
kreeg. Het resulteerde in een maquette van het kamp die in 1976 werd geplaatst. Maar 
vooralsnog was het terrein een plek waar vooral picknickende en sportende mensen 
konden worden gesignaleerd.  

                                                                 
15 Dirk Mulder, ‘Een vormgegeven verwerking’, 45. 
16 Ibidem.  
17 Marije Kool, De monumentalisering van kamp Westerbork. Plaats van verschrikking, plaats van 
herinnering, Doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam, Culturele Studies, richting museologie, 
Amsterdam 17 oktober 2002, 62. 
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De transformatie van een lege kale vlakte tot een gedenkplaats was een zeer 
moeizaam proces en de initiatiefnemers hadden sterk het gevoel dat ze werden 
tegengewerkt. Volgens Mulder moet de verklaring daarvoor gezocht worden in de 
neiging van de gemeente Westerbork het oorlogsverleden weg te drukken. Ze wilde de 
identificatie met het oorlogsverleden zo veel mogelijk vermijden en zich vooral 
afficheren als recreatiegebied. Daarbij had volgens Mulder de Provinciale Staten geen 
beleid voor het kampterrein. ‘Er was geen begroting en niemand voelde zich bestuurlijk 
of ambtelijk verantwoordelijk. Niemand hield de initiatieven tegen maar actie werd er 
ook niet ondernomen.’ Daarbij heerste de opvatting dat het een zaak was die de Joodse 
gemeenschap aanging en die moest dus aangeven wat wel en niet gewenst was.18  

De initiatieven die begin jaren zeventig door Pach in gang waren gezet kwamen 
in een stroomversnelling toen in 1978 de Werkgroep Westerbork werd opgericht en 
Pach Tweede Kamerlid Wolff in 1979 op de hoogte stelde van de plannen van de 
werkgroep. Op 28 januari 1981 nam de Tweede Kamer de motie‐Wolff, Meijer, 
Kappeyne van de Coppello en Cornelissen aan, en toen kon er ineens van alles, aldus 
Pach.19 Het ging echter niet om de inrichting van het kampterrein maar om de bouw van 
een expositieruimte waar een replica van de Auschwitztentoonstelling, in 1980 onthuld 
in een voormalige barak van Auschwitz I, kon worden ingericht. De overheid betaalde de 
kosten van de expositieruimte en zou technische apparatuur in bruikleen geven. Op 12 
april 1983 werd het Herinneringscentrum Kamp Westerbork officieel geopend door 
koningin Beatrix. Het herinneringscentrum trok meer bezoekers dan verwacht en met 
de financiële steun van de overheid kon in juni 1987 de eerste uitbreiding gerealiseerd 
worden. Een jaar later bleek deze uitbreiding niet voldoende te zijn om de bezoekers 
adequaat te ontvangen en te informeren. Er moest weer uitgebreid worden. 

De vestiging van het herinneringscentrum zorgde niet alleen voor meer 
bezoekers maar leidde er ook toe dat de belangstelling voor het voormalige kampterrein 
nog meer toenam. Er werden rondleidingen op het terrein gegeven, al was er niet veel 
te zien. Onder de bezoekers was grote behoefte aan meer zeggingskracht en een 
emotionele belevingswaarde van het voormalige kampterrein. In 1988 werd een notitie 
opgesteld waarin werd gepleit dat het terrein een plaats van herdenking en herinnering 
moest worden, een plek waar de sfeer en rust moesten worden gehandhaafd zodat aan 
de historische betekenis geen verdere afbreuk werd gedaan. In 1989 werd de notitie 
uitgebreid, waarbij de nog aanwezige sporen van het verleden werden geïnventariseerd 

                                                                 
18 Zie Mulder, ‘Een vormgegeven verwerking’, 39. Mulder wijst erop dat het kamp de naam Westerbork 
droeg maar dat de afstand tot de plaats Westerbork 12 kilometer bedroeg. Er is nooit een grote mate van 
contact geweest tussen de bevolking en het kamp. Voor zover het er wel was, was deze gericht op 
Hooghalen. Dit moet volgens hem een reden zijn waarom de geschiedenis van het voormalige kamp zo 
weinig leefde onder de bevolking en de gemeente. Als dat zo is, staat het in tegenspraak met de 
aanbieding van het Gedenkraam door het Rode Kruis, waarbij juist de gemeente wordt geprezen om haar 
hulpvaardigheid aan de kampbevolking. Het gevoel van onbegrip, laksheid bij burgerij en overheid moet 
ook gelegen hebben in het feit dat niet iedereen op de hoogte was van de juiste verhoudingen, zodat 
brieven bij verkeerde instanties terechtkwamen en besluitvormingen en uitvoeringen vertragingen 
opliepen. Archiefonderzoek geeft juist een ander beeld: daaruit blijkt dat provinciaal bestuur, de 
Radiosterrenwacht en Staatsbosbeheer waar mogelijk loyaal meewerkten. 
19 Aangehaald bij Vuijsje, ‘Je eigen plek in de geschiedenis’, 16. 
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en een voorstel werd gedaan om verdwenen elementen te reconstrueren. De originele 
relicten uit de kamptijd werden in 1993 voorgedragen bij de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg om op de monumentenlijst geplaatst te worden. In 1994 kregen de 
directeurswoning, de bunker, de aardappelbewaarplaats en de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie een wettelijk beschermde status. De argumentatie van de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg luidde:  

 
Het complex Kamp Westerbork en in het bijzonder de resterende oorspronkelijke 
bouwwerken zijn van (inter‐) nationaal cultuurhistorisch belang vanwege de specifieke 
functie en de bijzondere betekenis voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. De 
resterende bouwwerken zijn daarnaast van architectuurhistorisch belang vanwege de 
typologie, het materiaalgebruik alsmede vanwege de zeldzaamheid op nationaal niveau. 
De herinneringswaarde van het complex is zeer groot.20  

 
Wat nog restte van het voormalig kamp Westerbork was nu officieel een 
rijksmonument.  

Behalve dat de resten van kamp Westerbork vanwege hun cultuur‐ en 
architectuurhistorisch belang tot monument werden verklaard, moesten de relicten en 
sporen een belangrijke rol spelen in de overdracht van de geschiedenis. Probleem 
daarbij was dat het kampterrein en de nog aanwezige relicten niet genoeg 
zeggingskracht hadden en de bezoekers geen beeld konden geven van het kamp.  
 

Wat er nog over is geeft onvoldoende weer dat vanaf deze plaats meer dan 100.000 
mensen zijn weggevoerd naar concentratiekampen in Auschwitz, Bergen‐Belsen en 
Sobibor. De sfeer moet grimmiger worden. Bezoekers vragen daar zelf om.21  

 
Om die reden werd het kampterrein opnieuw ingericht. 
 
 
2.    De leegte  
 
De fundamenten van Buchenwald en Dachau 
 
Steriele monumenten, lege gebaren, als plicht gevoelde stilte, daaraan hebben wij geen 
behoefte, schreef Manja Pach nadat ze de dodenherdenking in 1971 bij het monument 
van Ralph Prins in Westerbork had bijgewoond. Haar actie om kamp Westerbork weer 
zichtbaar te maken en in te richten als een herdenkingsplaats, staat niet op zichzelf. De 
meeste voormalige kampterreinen zijn ingericht als herdenkingsplek. Het resultaat is 
vaak een lege vlakte met verstilde sporen.  

                                                                 
20 Uittreksel uit de Objecten Data Bank, Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Complexcode: 9433TA‐C‐
01. Monumentnummer: 478334. Zeist, 9 maart 2005, 2. 
21 Aldus educatief medewerker Hans Colpa. Aangehaald bij E. van Dijkhuizen, ‘Westerbork is te liefelijk’, 
in: Reformatorisch Dagblad 16 maart 1991.  
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Dat de kampen zelf van meer betekenis waren dan elk monument dat ervoor 
opgericht zou worden, daar was men zich al vroeg van bewust. Al direct na de bevrijding 
van Auschwitz meenden sommigen dat een artistiek monument niets over Auschwitz 
kon vertellen, dat kon alleen het kamp zelf. Kunstzinnige ontwerpen zouden de naakte 
feiten alleen maar afzwakken.22 Toen Buchenwald bevrijd was, werd het kamp direct 
opengesteld in de overtuiging dat de presentatie van het kamp zelf de meest effectieve 
manier en de meest gepaste vorm was om iets van de werkelijkheid van het kamp te 
tonen. Maar met het verstrijken van de tijd, toen om verschillende redenen de meeste 
barakken van de kampen waren afgebroken, bleef er een leegte achter.  

Voor ontwerpers is leegte vaak uitgangspunt om de geschiedenis van de kampen 
tot uitdrukking te brengen. In het winnende – maar niet uitgevoerde – ontwerp voor 
een monument in Auschwitz‐Birkenau was het kampterrein de basis van het monument. 
De opgeblazen crematoria, de overblijfselen van de barakken, de latrines, het 
prikkeldraad, de fundamenten, de stukken muur en de schoorstenen, zouden gefixeerd 
worden in een zwarte teerbaan die dwars over het kampterrein aangelegd zou worden. 
De teerweg moest zorgen dat in deze zwarte leegte alleen ruimte was voor de 
herinnering aan het kamp. In 1961 had een journalist soortgelijke ideeën voor Dachau, 
toen bekend werd dat een internationaal monument opgericht zou worden. Zijn 
voorkeur ging ernaar uit om het kamp te ontruimen en de plaats zelf in te richten tot 
een plek vol stilte. Dat was volgens hem monument genoeg. De behoefte aan een 
kunstwerk van brons of steen op deze plek was gering, schreef hij.23 De ontwerpen en 
de uitgevoerde monumenten zoals het Holocaustmonument in Berlijn maken duidelijk 
dat het laten zien en ervaren van een leegte een veel toegepaste en succesvolle manier 
is om ‘Auschwitz’ te verbeelden. Zo ook in Westerbork. Het gevoel van verlies en leegte 
wordt hier opgewekt door de opgeworpen zandheuvels die de plaats markeren waar de 
gesloopte en verkochte barakken hebben gestaan. Het markeren van de verdwenen 
barakken is een keuze die niet alleen in Westerbork is gemaakt maar al eerder is 
toegepast in bijvoorbeeld Buchenwald en Dachau. De fundamenten spelen hier een 
belangrijke rol.  
 
De vlakte van Buchenwald wordt beheerst door leegte. Behalve de toegangspoort (zie 
afb. 133 en 134) en de daaraan gelegen bijgebouwen, zijn er alleen nog het 
crematoriumgebouw (zie afb. 135) en de voormalige ‘Effectenkammer’ waar nu een 
museum is ingericht. Het grootste gedeelte van het terrein bestaat uit rechthoekige 
segmenten opgevuld met een zwart vulkanisch gesteente (zie afb. 136). Rechthoeken 
geven de plaats aan waar de barakken hebben gestaan. Om de optische structuur van 
de afgebroken barakken weer te geven, werd gebruikgemaakt van de 
funderingsresten.24 De fundamentresten liggen half verzonken in de aarde en bij de tot 

                                                                 
22 Jadwiga Rawecka en Marek Rawecki, ‘Antinomien des Gedenkens’, in: Pro Memoria. 
Informationsbulletin des Staatlichen Museums Auschwitz‐Birkenau, 7 (Juli 1997) 14. 
23 ‘Dachau 1961. Vrolijke boel heerst waar eens de hel lag. Voormalig concentratiekamp in gebruik als 
woonoord en als toeristische attractie’, in: Het Parool 9 september 1961.  
24 Heinz Koch, Bodo Ritscher, Wolfgang Röll, Christine Schäfer, Harry Stein, Nationale Mahn‐ und 
Gedenkstätte Buchenwald. Wiederfinden und Bewahren, Weimar‐Buchenwald 1988, 87. 
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rechthoeken gereduceerde barakken ligt een steen met daarop het nummer van de 
barak die er stond. De vlakte is een leegte, maar met sporen: de sporen die de 
vernietiging heeft achtergelaten. Jeroen Brouwers schreef:  
 

Van zon die haar schijnsel over idyllisch landschap wierp, was geen sprake. Een kille 
namiddag in februari. De nevel die aan de voet van de berg in tere sluiers tussen de 
stammen hing, verdichtte zich naarmate ik hoger kwam tot compacte, donkergrauwe 
mist, waarin niets meer waarneembaar was buiten een afstand van twee of drie 
voetstappen. 

In deze schemer doemde het ijzeren toegangshek van het voormalige 
verschrikkingsoord op. Boven het traliewerk de woorden: Jedem das Seine. Daarachter 
strekt zich leegte uit, een met stenen overdekte vlakte waar vijftig jaar geleden de 
barakken in het gelid stonden. En waar honderd jaar geleden het gefluister van het 
woud was te horen, maar nu geen grasspriet meer wil groeien en geen vogel meer zingt, 
heerste stilte tot buiten de grenzen van de mist. 

Ik betrad het terrein met het besef dat ik de geschiedenis inliep, ingekapseld 
door de stilte van het verleden waarin ik op hetzelfde moment mijn voetstappen hoorde 
knarsen tussen de grove kiezels. Al is het kamp grotendeels vernietigd, er zijn nog een 
paar relicten. Zo kwam uit de papperige smog de folterpaal te voorschijn. Toen dat 
andere strafwerktuig: de ijzeren trekkar, volgestapeld met rotsblokken, losgekapt uit de 
nabijgelegen steengroeve. Met die kar over de Bloedstraat de berg op, steil omhoog. 
Sisyphus in Buchenwald. Hier stond het horrorkabinet waar medische experimenten 
plaatsvonden, – de details zijn bekend. Uit de mist kwam de beestenstal te voorschijn 
die dienst deed als Genickschussanlage, grenzend aan het crematorium.  

De mist, de stilte, de leegte die de Ettersberg beheersten toen ik er 
ronddwaalde, begreep ik als metaforen: alles verdwijnt en alles gaat ten onder in de 
schemer van het vergeten. 

Dat vergeten is goed en noodzakelijk. Kunnen vergeten is een barmhartig 
antidotum, – niemand kan leven die niet kan vergeten. En even goed en noodzakelijk is 
het, dat iedere nieuwe generatie begint met een blanco geheugen.  

Maar nu en dan moet men gedenken.25 
 
Zijn ervaring met de lege vlakte van Buchenwald verwerkte Jeroen Brouwers in de 
herdenkingsrede die hij op 4 mei 1994 voordroeg in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, 
voorafgaand aan de officiële kranslegging bij het Nationaal Monument op de Dam. Hij 
beschrijft het sfeervol, in de tinten van een zwart‐witfilm, waarvan zo veel films en 
documentaires zich bedienen als het over de oorlog gaat. Het moet een 
indrukwekkende rede zijn geweest, voorgedragen op de juiste toon. Brouwers had 
Buchenwald naar alle waarschijnlijkheid niet voor niets gekozen. Het voormalige kamp 
was toen Brouwers het bezocht een troosteloze vlakte met hier en daar nog resten uit 
het verleden. Het lag erbij als een ruïneveld, leeg en verlaten, hoog op de Ettersberg bij 
Weimar waar het altijd schijnt te misten. De juiste atmosfeer om de doden te 
herdenken. 
                                                                 
25 Jeroen Brouwers, Steeds dezelfde zon. Toespraak, gehouden op 4 mei 1994 in de Nieuwe Kerk te 
Amsterdam, voorafgaand aan de dodenherdenking om acht uur. Uitgeverij De Arbeiderspers 
Amsterdam/Antwerpen 1994, 6‐9. 
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Jeroen Brouwers liep, zoals hij schreef, de geschiedenis in ‘ingekapseld door de 
stilte van het verleden waarin ik op hetzelfde moment mijn voetstappen hoorde knarsen 
tussen de grove kiezels’.26 De vraag is: kan dat, de geschiedenis inlopen? De ruïnes, de 
plaatsen van de opgravingen, waar de herinnering haar neerslag vindt en deel uitmaakt 
van een herinneringslandschap, bezitten een bepaalde magie omdat, schrijft Aleida 
Assmann, ze optreden als een Kontaktzone voor het verleden. Hier zoekt men een direct 
contact met het verleden.27 De plek representeert het concrete, het bestaande, het 
originele. Een object bezit volgens Walter Benjamin een aura door zijn eenmalig 
bestaan, het hier en nu.  

 
Enkel en alleen aan dit unieke bestaan voltrok zich de geschiedenis, waaraan het in de 
loop van zijn bestaan onderworpen was. Daartoe behoren niet alleen de veranderingen 
die in de loop der tijd in zijn fysieke structuur zijn opgetreden, maar ook de 
verschillende bezitsverhoudingen waarvan het deel heeft uitgemaakt. (…) Het hier en nu 
van het origineel maakt het begrip van zijn ‘echtheid’ uit.28  

 
Aura hangt samen met echtheid.  
 

De echtheid van iets is de som van alles wat vanaf haar oorsprong in de traditie 
overdraagbaar is, vanaf zijn materiële duurzaamheid tot aan zijn historiese 
getuigkracht.29  

 
Het aura bij Benjamin heeft alles te maken met het vermogen van objecten om sporen 
te bevatten. Zo hebben voorwerpen van glas volgens Benjamin geen aura. Glas is hard 
en glad, niets hecht zich erop. Het is koud en nuchter. De glascultuur heeft ruimte 
geschapen waarin het moeilijk is om sporen achter te laten. Ervaringsarmoede, noemt 
Benjamin dat, voortkomend uit het verlangen om zo van ervaringen bevrijd te 
worden.30 De echtheid, de sporen, de historische getuigkracht verlenen het object 
aura, ontstaan in het hier en nu van tijd en ruimte. Een auratische plek, schrijft 
Assmann, denkend aan Benjamin, is een oord waar het ongenaakbare verre en het 
vervagende verleden zintuiglijk waar te nemen zijn. De herinneringsplek bestaat uit ee
bijzonder weefsel van ruimte en tijd, waar het verleden, het afwezige, met het zintuiglijk
aanwezige historische verleden verweven is. De ervaring van het aura is niet het 
dichterbij zijn van wat verloren is, maar het onbenaderbare, de ongenaakbaarheid van 
het afwezige. Wat men dichtbij waande, blijkt plotseling ver weg, het vervaagt en het 
verplaatst en onttrekt zich. Het aura van een herinneringsplek bestaat uit de ervaring 

een 

n 
 

                                                                 
26 Ibidem, 7. 
27 Aleida Assmann, Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, München 
1999, 337. 
28 Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, 1936. 
Gebruikgemaakt van de Nederlandse vertaling: Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische 
reproduceerbaarheid,  Nijmegen 1970, 8 en 10.  
29 Ibidem, 12. 
30 Zie zijn essay, ‘Erfahrung und Armut’, in: Walter Benjamin, Sprache und Geschichte. Philosophische 
Essays, Stuttgart 1992, 134‐140.  
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van het vervreemdende dat veroorzaakt wordt door de bewustwording van de breuk 
van wat samengevoegd leek, maar op deze plek gescheiden blijkt en onoverbrugbaar is 
geworden.  

De aanwezige onoverbrugbare breuk met het verleden wordt in Buchenwald 
gerealiseerd door de authentieke funderingsresten, een beeld dat enerzijds de barakken 
oproept die er niet meer zijn, en anderzijds duidelijk maakt dat de verdwenen barakken 
tot een andere tijd behoren. De seriële en suggestieve weergave van de verdwenen 
barakken, waarin de gevangenen hebben gewoond, toont zich als een grauw en grijs 
ruïneveld dat een gevoel van eenzaamheid oproept. Jeroen Brouwers laat dat gevoel tot 
leven komen als hij in zijn rede een gedicht van Primo Levi aanhaalt waaraan hij dacht 
toen hij voortliep over de stenen vlakte in het kamp en een andere wandelaar hem 
woordloos passeerde: 
  
                                        Sindsdien, op een onzeker uur, 
                                            Keert dat verdriet terug, 
                                            En er is niemand om hem aan te horen 
                                            Dan brandt het hart hem in de borst. 
                                            Hij ziet weer de gezichten van zijn makkers 
                                            Lijkbleek in het eerste daglicht, 
                                            Grauw van het gruis van cement, 
                                            Onherkenbaar in de mist…31  

 
De vlakte van Buchenwald roept meer een gevoel op dan een beeld. Het roept een 
emotie op over wat niet verbeeld kan worden, de vernietiging van de slachtoffers en de 
leegte die zij hebben achtergelaten. Deze sporen veroorzaken een gevoel van onmacht, 
ze maken voelbaar dat de gevangenen verdwenen zijn, maar dat ze tegelijk terugkeren 
in de grauwe stenen tussen de gebroken fundamenten die als symbolische graven, zij 
aan zij, de vlakte vullen. De macabere desolate vlakte van stilte roept tegenstrijdige 
gevoelens op, zowel onlust als sterke beroering. Het onlustgevoel lijkt te worden 
veroorzaakt door het ‘niets’ dat de vernietiging heeft achtergelaten. Maar tegelijkertijd 
wekt dat ook een emotie op, omdat juist dat ‘niets’ laat zien, laat voelen, wat niet 
verbeeld kan worden: de vernietiging van de slachtoffers. Het is een gevoel van 
vervoering en depressie, van aantrekking en afstoting, als een slingerbeweging. Op de 
vlakte van Buchenwald valt de stilte van ‘Auschwitz’ samen met de ‘metafisysche’ stilte 
van het sublieme. De vraag is alleen of je die twee stiltes met elkaar mag verbinden. Het 
is het dilemma tussen ethiek en esthetiek, tussen de onrechtvaardigheid die zich hier 
heeft afgespeeld en de macabere schoonheid van de vlakte. De vlakte die doet denken 
aan schilderijen van Kiefer.  

In haar studie over het sublieme tracht Renée van de Vall te analyseren hoe de 
stilte van ‘Auschwitz’ is te onderscheiden van de stilte van het sublieme. Zij schrijft dat 
het lijkt alsof in Kiefers schilderijen twee stiltes samenvallen: de stilte van ‘Auschwitz’ en 
de stilte van het sublieme. De stilte van ‘Auschwitz’ beschouwt zij als een zwijgen uit 

                                                                 
31 Aangehaald bij: Jeroen Brouwers, Steeds dezelfde zon, 11‐12. 
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ontzetting om wat mensen elkaar aandoen. De stilte van het sublieme is een 
‘metafysische’ stilte:  

 
niet een zwijgen van mensen om mensen, maar het gevreesde zwijgen van God, de 
natuur of het universum. Het is de angst dat er niets is, in plaats van iets – de angst dat 
er geen betekenis is.32  

 
In het werk van Kiefer lijkt de ontzetting om de Endlösung gestold in de achtergebleven 
gebouwen, landschappen, spoorbanen, die worden gepresenteerd met de 
onverbiddelijkheid van een verlaten heelal. Maar, vraagt Van de Vall, mag je die twee 
stiltes verbinden? 
 

Stelt de verbinding van de stilte van een massamoord met die van de metafysische 
leegte Auschwitz niet voor als iets onontkoombaars? Ontslaat ze het nageslacht niet van 
iedere morele verplichting ten opzichte van de doden? Van het heilige voornemen, dit 
nooit opnieuw te laten gebeuren?33 

 
En hoe kunnen we beide stiltes onderscheiden?  
 

er zijn gebeurtenissen of ervaringen of gedachten die niet gezegd kunnen worden, 
inhouden die niet over te dragen zijn en die in het geobjectiveerde discours als een 
leemte verschijnen. De ‘metafysische’ ervaring van het sublieme is zo’n onzegbare 
ervaring; de morele ontzetting om Auschwitz is dat ook.34 

 
Er is maar een woord: het gevoel. Een gevoel dat voortkomt uit een dieper tekort. Maar 
die overdracht werkt niet volgens de regels van de communicatie. Hier is ons vermogen 
tot invoeling, tot empathie, tot morele verbeeldingskracht aan de orde.  
 

naast wat er gezegd wordt en dat er gezegd wordt, is er ook hoe er gezegd – of 
gezwegen – wordt. Naast de presentatie en de representatie is er zoiets als expressie. 
Naast Sagen is er Zeigen. Niet dat het hoe de stilte ooit geheel tot spreken zou kunnen 
brengen, maar soms kan er in een toon, in een blik, in een ritme of een kleur iets 
voelbaar worden gemaakt wat niet kan worden gezegd of afgebeeld.35 

 
Het is de expressie die zich juist in het visuele laat zien en voelen in een negatieve 
schoonheid. Het is juist dát waarom de vlakte van Buchenwald emoties oproept en waar 
de vormgevers van Buchenwald naar hebben gestreefd.  

Al vrij snel na de bevrijding van Buchenwald werd er door gevangenen voor 
gepleit het kamp in zijn geheel te behouden om voor alle naties te dienen als Mahnmal 
voor de komende generaties. Nadat de Sovjet‐Unie in januari 1950 had besloten 

                                                                 
32 Renée van de Vall, Een subliem gevoel van plaats. Een filosofische interpretatie van het werk van 
Barnett Newman, Groningen 1994, 352. 
33 Ibidem, 352. 
34 Ibidem, 353. 
35 Ibidem.  
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Buchenwald niet meer te gebruiken als interneringskamp, opgericht na de bevrijding om 
politieke tegenstanders op te sluiten, werd serieus nagedacht wat er met het kamp 
moest gebeuren. Aanvankelijk zou het hele kamp afgebroken worden, alleen het 
poortgebouw, de aanliggende gebouwen, twee wachttorens en het crematorium 
zouden behouden blijven. Het overgebleven kampterrein zou bebost worden. 
Samengevat werd het plan omschreven als: verdwijnen, laten overgroeien en 
aanplanten. Maar in 1952 werd er voor gepleit om het gehele kamp zo veel mogelijk te 
behouden als Erinnerungsstätte. De wachttorens, de omheining, de ingangspoort met 
de drie stenen barakken en het crematorium werden bewaard, de overgebleven 
barakken afgebroken. Alleen de fundamenten werden gebruikt om een optische indruk 
te geven van de structuur van het verdwenen kamp. Het idee om het kampterrein te 
laten begroeien werd door Fritz Creemer in de ban gedaan met het voorstel om het 
terrein zo veel mogelijk een grauw aanzien te geven. Felle kleuren als rode steengruis of 
groene beplanting en artistieke verschoning moesten vermeden worden. Het 
kampterrein moest grau in grau gehouden worden om de bezoeker op deze manier zo 
veel mogelijk de ellende van de gevangenen atmosferisch te laten ervaren.36  

De emotie die de vlakte van Buchenwald oproept, is grotendeels te danken aan 
de wijze waarop het voormalige kampterrein is vormgegeven. De half weggezakte 
fundamenten, de grauwe stenen die zijn gebruikt om de seriële markering van de 
barakken in te vullen, de leegte die het laat zien en ervaren. De sporen, in de vorm van 
de funderingsresten en andere gebouwen uit het verleden, tekens van echtheid en 
authenticiteit, verlenen de plek een aura. Het idee in de geschiedenis te treden en 
gelijktijdig te ervaren dat er een onoverbrugbare kloof bestaat tussen het verleden en 
het nu, versterkt het onaangename gevoel van het ongenaakbare afwezige. De ervaring 
van de vlakte van Buchenwald is vooral het idee terug te keren in de geschiedenis van 
Buchenwald, in de grauwheid van het kampbestaan en tot het besef komen van de 
afwezigheid van de slachtoffers. De markering van de barakken werkt vooral als 
vanitassymbool. Waar Buchenwald dat gevoel kan oproepen, lukt dat in Dachau niet.  

Op het eerste gezicht is het voormalige kampterrein van Dachau op dezelfde 
wijze ingericht als Buchenwald. Het kampterrein bestaat voor het grootste gedeelte uit 
betonnen segmenten die de plek omkaderen waar de barakken hebben gestaan. In 
twee rijen, van elkaar gescheiden door de kampstraat, liggen de ‘fundamenten’ keurig in 
gelid. 32 identieke rechthoeken, betonnen muurtjes die net iets boven de rooilijn 
uitsteken (zie afb. 137).  

Lengte, breedte en hoogte zijn bij alle segmenten hetzelfde, alsook de dikte. 
Toch wordt het voormalige kampterrein anders ervaren. De journalist H. Singelenberg, 
die voor Het Vaderland Dachau bezocht, schreef: 
 

Dachau 1970 met zijn nieuwe prikkeldraad, met zijn twee (twee!) nieuwe, barakken‐
met‐nieuwe‐britsen‐van‐nieuw‐hout is eigenlijk een kostelijke grap. Bijna. Want ze 
hebben de omtrekken van de tientallen voormalige barakken vastgelegd door een soort 

                                                                 
36 Gebaseerd op: Volkhard Knigge, ‘Buchenwald’, in: Detlef Hoffmann (Hg.), Das Gedächtnis der Dinge. KZ‐
Relikte und KZ‐Denkmäler 1945‐1995, Frankfurt/New York 1998, 94‐173. 
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betonnen trottoirbanden te storten. Binnen die rechthoeken liggen van rand tot rand 
duizenden kiezels als symbolen.37  

 
Evert Werkman bezocht, ook in 1970, Mauthausen en Dachau en deed daar verslag van 
in Het Parool. 
 

Dachau maakt, zo mogelijk, een nog meer steriele indruk dan Mauthausen. De barakken 
zijn alle gesloopt, een paar zijn er herbouwd. Het is niet echt. Smetteloos zijn de op 
elkaar gestapelde kribben, keurig de wasgelegenheid, de toiletten, het ziet er uit als een 
sinds lang verlaten, maar nog goed onderhouden jeugdherberg. 

Daarachter de verlaten vlakte, bedekt met kiezelstenen, waar de overige 
barakken hebben gestaan. Helemaal aan het eind de protestantse kerk, de rooms‐
katholieke kapel, de joodse herdenkingsplaats, mathematisch afgepast op een rij, 
gescheiden, apart, doods, versteend, leeg.38 

  
Dat het kamp als steriel wordt ervaren heeft alles te maken met de vormgeving. De 
binnenruimte van de betonnen segmenten – die de suggestie wekken van   
fundamenten – is niet zoals in Buchenwald opgevuld met grauwe stenen, maar met 
witte. De rechthoeken zijn met een wetmatige precisie gemaakt en de vlakte heeft door 
zijn heldere eenheid niet de aanblik van een ruïneveld, maar wekt eerder associaties op 
met de seriële monotone structuren van een minimalartkunstwerk. Het gevoel van 
leegte is er echter niet minder om, maar het is een andere leegte dan die van 
Buchenwald. Ze kan niet de bezoeker terugbrengen in de geschiedenis, zoals Jeroen 
Brouwer zijn ervaring beschreef van zijn bezoek aan Buchenwald. De vlakte wordt 
ervaren als schoon, proper en bacterievrij.39 Alsof alle sporen zijn uitgewist, waardoor 
het lijkt alsof zich hier geen geschiedenis heeft afgespeeld.  

Wat de sporen betreft, die zijn grotendeels uitgewist. Alleen de toegangspoort 
(zie afb. 138), de wachttorens, de ‘speciale gevangenis’‐bunker en de twee 
crematoriumgebouwen zijn gespaard gebleven of zijn, zoals de wachttorens en de twee 
barakken voor de gevangenen, gereconstrueerd. Het zogenaamde Wirtschaftsgebäude 
werd verbouwd tot museum, bibliotheek en archief. De zolders zijn verbouwd tot 
appartementen voor de huisbewaarders (zie afb. 139). Zelfs de appèlplaats is niet 
teruggebracht in zijn originele gedaante. Ook deze plaats werd, net als het grootste 
gedeelte van het terrein, bezaaid met lichtgekleurde steentjes in plaats van het terug te 
brengen naar de gedaante van gras, modder, gravel en cement (zie afb. 140).40 Het 
crematoriumgebouw is vanaf het voormalige kampterrein niet te zien en ligt, verscholen 
achter een haag van bomen en een betonnen schutting, op een ander terrein (zie afb. 
141). 

                                                                 
37 H. Singelenberg, ‘Wandeling langs de afgrond. Dachau en Mauthausen’, in: Het Vaderland, 4 mei 1970. 
38 Evert Werkman, ‘Mauthausen en Dachau, 25 jaar later. Concentratiekampen van toen zijn nu keurig 
onderhouden musea’, in: Het Parool 28 april 1970. 
39 Zie: Detlef Hoffmann, ‘Dachau’, in: Detlef Hoffmann (Hg.), Das Gedächtnis der Dinge. KZ‐Relikte und KZ‐
Denkmäler 1945‐1995, Frankfurt/New York 1998, 48. 
40 Marcuse, Legacies of Dachau, 250‐251. 

  216



Het voormalige concentratiekamp is volgens Harold Marcuse gereduceerd tot 
een gestroomlijnd symbool, het heeft alle stereotype attributen van een nazikamp: een 
omheining van prikkeldraad, wachttorens, crematorium en een toegangspoort met 
Arbeit macht frei. Dachau is gereduceerd tot een representatie van een ‘schoon kamp’, 
zonder vlekken, zoals de nazi’s het propagandeerden en zoals het na de oorlog als 
mythe in stand werd gehouden (zie afb. 142 en 143). Althans dat scheen het doel te zijn 
van de Beierse overheid.41  

Het voormalige kamp Dachau lijkt geen aura meer te bezitten. Het kan blijkbaar 
niet fungeren als contactzone naar het verleden. Dat heeft, Walter Benjamin in 
gedachten houdend, alles te maken met het feit dat Dachau zijn sporen is kwijtgeraakt, 
waardoor haar ‘echtheid’ is gaan wankelen en waardoor het geen aura bezit. Dachau 
lijdt aan ervaringsarmoede en lijkt te verlangen om juist van haar ervaringen bevrijd te 
worden. Wat overblijft is, zoals Detlef Hoffmann het formuleert, een herinneringsleegte 
die een behoefte van verdringen uitdrukt: een artificiële amnesie.42 De vormgeving van 
Dachau is een abstracte referentie aan wat het eens was, een referentie die de bezoeker 
bewust maakt, zoals Young schrijft, van het besef dat de herinnering aan de kamptijd 
afhankelijk is van plekken als Dachau.43 Dachau wijst op de grote kloof die er bestaat 
tussen het verleden en het heden. De betonnen structuren die over het voormalige 
kampterrein in gelijke orde verdeeld zijn roepen eerder een ervaring in het heden op, 
dan dat ze geleiders zijn die de bezoeker meevoeren naar de grauwe werkelijkheid van 
wat het kamp was voor de gevangenen. De herinrichting vertelt vooral over de 
structuur, het systeem van het concentratiekamp zoals die door de nationaalsocialisten 
op de tekentafel was bedacht toen de misdaad zich nog moest voltrekken.  
 
 
3.     De terugkeer van kamp Westerbork   
 
Een façade van een geriefelijk landschap  
 
Op 4 december 1978 bezocht Jacob Boas, geboren in kamp Westerbork, zijn 
geboorteplek. Hij moest van Hooghalen vijf kilometer lopen naar het voormalige 
kampterrein. Een busverbinding was er niet. Bij de geheven rood‐witte slagboom, ‘de 
poort van Westerbork’, stond een maquette van het kamp en met behulp van een 
tekening uit die tijd kon hij het ziekenhuis terugvinden waar hij was geboren. Ook de 
barak die zijn eerste woonhuis was. Over de confrontatie met het kampterrein schreef 
hij: 
 

Mijn huidige omgeving bekijkend, vond ik het moeilijk te geloven dat het aangename 
grasveld, gevangen in het flauwe licht van een late herfstmiddag, in ook maar iets 
overeenkwam met de door wind en zand geteisterde kale heide uit de kampjaren. De 
paden die langs de Boulevard des Misères liepen, verdwenen evenals de ongeveer 

                                                                 
41 Ibidem, 251. 
42 Hoffmann, ‘Dachau’, 48. 
43 Young, The Texture of Memory, 70. 
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honderd barakken die waren opgetrokken op de zanderige oppervlakte van het 
kampterrein. Tevergeefs probeerde ik me een beeld te vormen van het kamp in zijn 
oorspronkelijke staat. Al wat er in me opkwam, was een wirwar van beelden, een 
verzameling herinneringen afgeleid uit boeken, foto’s en gesprekken met overlevenden, 
zij het verhevigd doordat ik me er tot in mijn diepste wezen en bestaan volkomen mee 
verbonden voelde.44 

 
Hij vroeg zich af waarom 
 

de Nederlanders zich zo weinig inspanning leken te hebben getroost om de joodse 
slachtoffers van de Europese slachting te herdenken, zeker gezien het feit dat vanuit dit 
kamp de vernietiging in gang gezet werd van bijna vijfentachtig procent van de 
Nederlandse joden. Waarom had men bij voorbeeld niet één enkele barak laten staan? 
Het zonderlinge is dat het huidige Westerbork, met haar welige groene gras, haar 
groepjes bomen en Boulevard des Misères teruggebracht tot parkachtige proporties, 
veel meer leek afgestemd op de recreatieve sfeer van haar omgeving dan op iets wat 
ook maar enig verband hield met zijn vroegere geschiedenis als interneringskamp. Een 
prettige plaats voor een wandeling of een picknick.45  

 
In 1988 schreef hij in een soort van nawoord dat het voormalige kamp er nog net zo 
uitzag als hoe hij het in 1979 had achtergelaten, met dat verschil dat er een paar 
kilometer verder een nieuw monument was geopend: Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork. Hij nam een paar foto’s en vroeg zich af of hij ooit nog zou terugkomen. 
Voor Boas stond het terrein zoals hij het aantrof, een parkachtig landschap, symbool 
voor de wijze waarop Nederland omging met de herinnering aan de Joodse slachtoffers. 
Over de geschiedenis van kamp Westerbork was letterlijk gras gegroeid, het was 
opgenomen in het natuurgebied, zoals Staatsbosbeheer en de gemeente Westerbork 
het zo graag hadden willen zien. Met de herinrichting in 1992 werd getracht daar 
verandering in aan te brengen. 

De herinrichting van het kampterrein zoals die in 1992 is gerealiseerd, moest de 
lege vlakte als historische plek kenbaar maken. Onder het credo ‘Actie Kamp 
Westerbork’ werd het uitgangspunt van de stichting Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork ‘het doen in standhouden dan wel herinrichten van het terrein van het 
voormalig kamp Westerbork op een zodanige wijze dat de functie van het kamp tijdens 
de Tweede Wereldoorlog (her)kenbaar wordt gemaakt’ verder uitgewerkt. Voor de 
herinrichting van het kampterrein gold een aantal uitgangspunten. Zo hoefde er geen 
nieuw of groter monument te komen. Het nationaal monument gaf namelijk al op 
aansprekende wijze uitdrukking aan wat de essentie van Westerbork was: deportatie. 
Wat gemist werd, was de context van het monument. Oud‐kampgevangenen ‘vonden 
geen of weinig herkenning van hun verleden’.46 Dat moest verbeterd worden. Daarbij 

                                                                 
44 Jacob Boas, Boulevard des Misères, The story of transit camp Westerbork, 1985. Gebruikgemaakt van de 
Nederlandse vertaling: Boulevard des Misères. Het verhaal van doorgangskamp Westerbork, Amsterdam 
1988, 190. 
45 Ibidem, 191‐192. 
46 Jaarverslag 1992, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Hooghalen 1993, 12. 
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moest de plek voor toevallige passanten zichtbaar historische betekenis krijgen en voor 
een nieuwe generatie meer zeggingskracht krijgen. Er moesten symbolen komen ‘die 
enig gevoel geven wat zich daar heeft afgespeeld’.47 Die symbolen kwamen er. 

Het kamp werd niet in zijn originele gedaante herbouwd, ook niet een deel 
daarvan of alleen maar een barak. Mede omdat de toenmalige omgeving, een kaal 
heidelandschap, was veranderd in een uitgestrekt bosgebied, zou het kamp niet meer 
terug te brengen zijn in zijn toenmalige hoedanigheid. Een reconstructie zou te veel als 
onecht of als kitsch worden ervaren. Men zocht een ‘museaal‐educatieve benadering’ 
door het situeren van informatiedragers, ook in symbolische‐associatieve zin, waardoor 
het terrein kenbaar en herkenbaar zou worden. ‘De “herwaardering” zou moeten 
worden gerealiseerd door symbolische vormen en associatieve elementen, op een 
terughoudende wijze aan te brengen.’48 Het resultaat was dat er ‘sporen’ in het 
landschap werden aangebracht in de vorm van ‘ruïneachtige’ constructies die de 
historische betekenis moesten markeren. Deze ‘sporen’ moesten het kenmerkende van 
Westerbork aanduiden en dat was in de eerste plaats het kamp als dwanggemeenschap. 
Om dit te visualiseren werd een deel van de prikkeldraadomheining teruggeplaatst en 
een gedeelte van de gracht opnieuw uitgegraven. Het dagelijkse leven was een tweede 
thema dat tot uitdrukking gebracht diende te worden. De ruïneachtige muurelementen 
zijn verwijzingen naar de barakken waarin gewoond en gewerkt werd. Om de bezoeker 
een beeld te geven van het kamp en de ruimtelijke ordening, en om hem de ‘volheid’ te 
laten ervaren zijn er taluds, verhogingen van vijftig centimeter, aangebracht in het 
landschap. De taluds geven de oorspronkelijke plaats en grootte aan van de barakken. 
Om de bezoeker de ruimte van wat het kamp was te laten ervaren, is het oude 
padenplan aangebracht. De bomen zijn behouden en staan in de authentieke structuur 
bij elkaar en moeten op deze wijze bijdragen om het kampterrein een ‘sprekend 
karakter’ te geven. De betekenis van de ‘sporen’ en symbolen wordt verklaard door 
‘informatie‐eenheden’ die geplaatst zijn bij verschillende objecten om 
achtergrondinformatie te geven. Hiertoe behoort ook de maquette.  
         Het heringerichte kampterrein met zijn sporen, aangebrachte sporen, symbolen en 
verklarende tekstborden is het substituut van de rondleiding die de vader van Manja 
Pach gaf aan zijn dochter. Tijdens hun rondgang door het Molukkenkamp kwamen er bij 
de vader herinneringen boven waardoor hij zijn dochter kon vertellen over zijn tijd in 
kamp Westerbork. De barakken, resten van barakken, het terrein waar de Boulevard des 
Misères dwars doorheen liep, de paden en bomen, overblijfselen uit de kamptijd, leken 
te werken als katalysator voor zijn geheugen, als bouwstenen voor zijn herinnering. De 
plek en de resten leken dezelfde functie te hebben als de denkbeeldige ‘plaatsen’ en 
‘beelden’ die de Grieken in hun geheugen prenten om dingen uit het hoofd te leren, de 
zogenaamde ‘mnemotechniek’: geheugenkunst.49 Met recht kan gesproken worden van 
een herinneringsruimte: plekken waaraan een geheugen wordt toegeschreven. Ruïnes 
spelen hierin vaak een belangrijke rol. Toen Petrarca in 1341 Rome bezocht en een 

                                                                 
47 Ibidem, 12‐13. 
48 Ibidem, 13. 
49 Zie hierover: Frances A. Yates, The Art of Memory, London 1966.  
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wandeling door de stad maakte, schreef hij dat elke stap aanleiding was voor gesprek en 
bezinning: hier stond dit, daar was dat gebeurd, enz. Wat inmiddels voor de inwoners 
van Rome onzichtbaar was geworden, werd voor Petrarca vastgehouden door de 
tastbare ruimte: de gebouwen, de straten en andere resten.50 Zo werkte dat ook bij de 
vader van Manja Pach, maar Jacob Boas had als enige hulpmiddelen de plek, een 
maquette en een tekening. Dat bij de herinrichting van het terrein van kamp 
Westerbork is gekozen voor een verdere aanvulling door ‘ruïneachtige’ constructies is 
dus niet vreemd.  

Ruïnes zijn een dubbelteken: van vergeten en herinneren. Ze markeren een 
voorbij leven, een uitgestorven en een vreemd geworden geschiedenis. Ze 
materialiseren een plotseling afgebroken geschiedenis die als vreemd restant overblijft. 
De resten hebben geen functie meer en het heden heeft zich ervan meester gemaakt. 
Maar ze geven tegelijkertijd de mogelijkheid een herinnering tot leven te brengen die de 
tijd had vervaagd. Op deze plekken treedt de geschiedenis binnen. De ruïnes zijn de 
stem en de basis van de herinnering, maar ook van de geschiedenis die als klimop deze 
puinhopen heeft overwoekerd en laat verworden tot monumenten van het vergeten. 
Gescheiden van hun geschiedenis en overgelaten aan de vergetelheid sublimeren ze tot 
schilderachtige verschijningen die in de Romantiek een geliefd onderwerp werden en 
verschillende gevoelens opriepen.51 Ze kunnen een nostalgisch of romantisch gevoel 
oproepen, ze zijn pittoresk of subliem, van onaantastbare schoonheid. Bij de resten van 
een groots monument geeft men zich eenzaam over aan droeve overpeinzingen en 
persoonlijke meditatie.52 Ruïnes zijn stemmingsdragers, symbool van noodlot en 
vergankelijkheid.  

De uitgangspunten van de herinrichting van het kampterrein van Westerbork 
liggen dichter bij Buchenwald dan bij Dachau. Er werd bewust voor gekozen geen 
barakken te herbouwen maar een ruïneachtige sfeer te creëren om enig gevoel te geven 
van wat zich op deze plek heeft afgespeeld.53 Net als in Buchenwald wordt getracht om 
atmosferisch het kampverleden terug te brengen. In Westerbork is de kleur bewust 
sober gehouden door de keuze voor het grijze beton van de ruïne‐elementen. De 
optische structuur van Westerbork wordt niet door ruïneachtige elementen 
weergegeven maar door de met gras begroeide taluds. Het kampterrein met de 
grasbegroeide heuvels roept daardoor eerder associaties op met de massagraven van 
Bergen‐Belsen dan met Buchenwald.  

In wezen zijn alle concentratie‐ en vernietigingskampen kerkhoven of tenminste 
gesymboliseerde kerkhoven. De grauwe stenen tussen de gebroken fundamenten van 
Buchenwald, de witte stenen tussen de gereconstrueerde fundamenten van Dachau, 

                                                                 
50 Zie Assmann, Erinnerungsräume, 308‐314.  
51 In de ruïne‐romantiek van het 18e eeuwse Engeland symboliseerde een gereconstrueerde gotische 
ruïne de triomf van de tijd die een melancholische maar niet onaangename stemming opriep. Een Griekse 
ruïne stond echter voor de triomf van de barbarij over de goede smaak gepaard gaand met een 
depressieve en ontmoedigende gedachte. Zie Assmann, Erinnerungsräume, 315. 
52 M.J. Kuipers‐Verbuijs en A.G. Schulte, ‘Ruïnes in de beeldende kunst. Vervallen schoonheid en 
schoonheid van het verval’, in: A.G. Schulte (red.), Ruïnes in Nederland, Zwolle 1997, 58.   
53 Jaarverslag 1992, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Hooghalen 1993, 13. 

  220



het zijn symbolische graven. Het zijn dezelfde stenen, brokstukken die het gedenkteken 
van Treblinka vormen, het zijn de steles van het Holocaustmonument in Berlijn. Het zijn 
de stenen die op het graf worden gelegd als teken van verbondenheid met de doden. 
Het is de steen uit de heuvels van Jeruzalem. Zoals Jeroen Brouwers schrijft, ‘in de 
stenen ziet hij weer de gezichten van zijn makkers, grauw van het gruis van cement’. In 
Westerbork keren de niet‐teruggekomen gevangenen terug in 102.000 bakstenen, 
aangelegd als ereveld omdat de gedeporteerden nergens een eigen graf hebben, maar 
ze lijken begraven onder de met gras begroeide taluds. Het is niet vreemd wanneer 
overlevenden van de kampen willen dat na hun overlijden hun as wordt uitgestrooid 
over de kampterreinen, ook in Westerbork.54 In de aanleg van een symbolisch kerkhof 
in een landschapachtige setting toont Westerbork gelijkenis met Bergen‐Belsen. Ee
vormgeving die niet zonder meer eenduidig is. 

n 

                                                                

Net als in Westerbork, zijn van Bergen‐Belsen weinig sporen uit de kamptijd 
bewaard gebleven. De barakken werden na de bevrijding door het Engelse leger in 
brand gestoken om verdere verspreiding van tyfus te voorkomen. Naar schatting zijn 
50.000 gevangenen, waarvan 30.000 Joodse, omgekomen door honger, tyfus en 
tuberculose. Op het kampterrein werden in massagraven de lichamen begraven. Wat 
overbleef van het kamp was een desolate vlakte waar de massagraven, verspreid over 
het landschap, getuigden van het massale sterven. Bergen‐Belsen is letterlijk 
getransformeerd in een kerkhof. Verschillende tuinarchitecten hadden het voormalige 
kampterrein ingericht tot een landschapspark,55 beplant met begroeiing die ook is terug 
te vinden in het Duitse landschap en op Duitse kerkhoven. Een gruwelijke geschiedenis 
verdween zo achter een façade van een geriefelijk landschap (zie afb. 144 en 145).56 
Volkhard Knigge schrijft dat in West‐Duitsland de voormalige kampen, de plekken van 
lijden en van misdaad, in kerkhoven werden veranderd. De plek van concrete historische 
uitleg maakte zo plaats voor een onspecifieke dodenherdenking, niet zelden onder het 
motto: Den Toten von Krieg und Gewalt. Op deze wijze werd het onderscheid tussen 
daders en slachtoffers genivelleerd. Met de transformatie van concentratiekampen in 
kerkhoven, of symbolische kerkhoven, vanuit de menselijke behoefte aan rouw om de 
doden, verliezen de sporen van de onmenselijke vernietiging en hun historische 
betekenis hun scherpte, schrijft Detlef Hoffmann.57 De kerkhoven transformeren de 
kampgeschiedenis in een lotgeschiedenis, los van menselijk handelen en bepaald door 
de levenscyclus.58  

 
54 Aangrijpend is de scene in de documentaire De pijn van overleven van Louis van Gasteren waarin de 
weduwe de as van haar man uitstrooit over het Klinkerwerk bij Sachsenhausen. Hij wilde per se begraven 
worden daar waar zijn kameraden waren gestorven. Begraven mocht echter niet.  
55 Dat waren Oswald Langerhans, lid geweest van de Nazi‐partij, en later Wilhelm Hübotter, niet lid 
geweest van de Nazi‐partij maar wel gewerkt voor de nationaalsocialisten. Zie: Joachim Wolschke‐
Bulmahn, ‘The Landscape Design of the Bergen‐Belsen Concentration Camp Memorial’, in: Joachim 
Wolschke‐Bulmahn (ed.), Places of Commemoration: Search for Identity and Landscape Design, 
Washington, D.C. 2001, 281‐283.  
56 Ibidem, 300. 
57 Detlef Hoffmann, ‘Das Gedachtnis der Dinge. Einleitung’, 22. 
58 Volkhard Knigge, ‘Die Gedenkstätte Buchenwald seit 1989/90’, in: Ursula Härtl, Die Neukonzeption der 
Gedenkstätte Buchenwald, Weimar 2001, 6‐7. Over de omgang van de beide Duitslanden met de kampen 
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De leegte lijkt een bevredigende manier om de gruwel zichtbaar en voelbaar te maken, 
maar zij draagt ook een gevaar met zich mee. De leegte vraagt om ingevuld te worden.  
  De lege vlakte van Buchenwald werd gebruikt om een bepaalde interpretatie van 
de geschiedenis gestalte te geven. De lege vlakte had net als zo veel andere ruïnes in de 
DDR een politiek doel: in de verwoesting ging namelijk de waarschuwing schuil dat de 
geschiedenis zich ieder moment kan herhalen. De lege vlakte van Buchenwald werd 
aangevuld met het officiële monument van de DDR ter herinnering aan de overwinning 
van het communisme op het fascisme. Hier werd de belofte gedaan om het fascisme 
met wortel en tak uit te roeien. Hier werd de DDR gelegitimeerd. Ook de leegte van 
Dachau had zo haar politieke voordelen. De Beierse overheid, die liever Dachau had zien 
verdwijnen, kon met deze reconstructie de bezoeker laten doen geloven dat het in 
Dachau zo slecht nog niet was. Wat overblijft, is een herinneringsleegte die behoefte 
aan verdringen uitdrukt. En net als in Buchenwald werd ook de leegte in Dachau 
aangevuld met gedenktekens, hier van verschillende slachtoffergroepen die in het kamp 
hebben gezeten. In het herinneringslandschap van Dachau heeft de democratie 
gezegevierd, alleen de katholieke kerk iets meer. Haar herdenkingskapel torent hoog 
boven de protestantse en joodse herdenkingsruimte uit. In geen ander voormalig kamp 
wordt de herinnering aan de doden en het massale sterven zo zeer door christelijk‐
oecumenische tekens van troost en verzoening bepaald als in Dachau.59 Dachau wordt 
wel getypeerd als een plek waar humanisme en individualisme in de ideologie van 
Duitsland worden gedragen door de in die tijd in het kamp aanwezige hoofdreligies met 
als voornaamste doel de verzoening van het christendom (katholiek Beieren, 
protestant/katholiek Duitsland) met het jodendom.60  

Buchenwald en Dachau laten zien dat de omgang met en de inrichting van de 
voormalige kampen een vorm is van politiek bedrijven en een manier om de 
geschiedenis en herinnering ideologisch te interpreteren en te gebruiken. Van 
Westerbork kan hetzelfde worden gezegd. Met de onthulling van het heringerichte 
kampterrein in 1992 is er aan het Nationaal Monument Westerbork van Ralph Prins een 
betekenislaag toegevoegd. De totstandkoming van het Nationaal Monument 
Westerbork was een moeizaam proces dat vooral liet zien dat de Jodenvervolging en ‐
vernietiging een geschiedenis is die zich niet liet inpassen in de toen gangbare nationale 
verzetsretoriek van offer en lijden. De omgang met het kampterrein laat zien dat aan 
het terrein liever een praktische bestemming werd gegeven dan dat het een 
herinneringsruimte zou worden. De schotels van de Radiosterrenwacht zijn daar nog 
steeds de stille getuigen van. Diegenen die zich verantwoordelijk voelden voor de 
geschiedenis van Westerbork hadden een zware dobber om het terrein in te richten tot 
een gedenkplaats.  

Het heringerichte kampterrein van Westerbork zegt eigenlijk meer over de 
geschiedenis na de oorlog – de geschiedenis over de omgang met kamp Westerbork – 
                                                                                                                                                                                               
zie: Peter Reichel, Politik mit der Erinnerung. Gedächtnisorte im Streit um die nationalsozialistische 
Vergangenheit, Frankfurt am Main 1999. 
59 Reichel, Politik mit der Erinnerung, 124. 
60 Zie Scharf, Kleine Kunstgeschichte des deutschen Denkmals, 337. 
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dan over de geschiedenis die hier heeft plaatsgevonden. Het voormalige kampterrein 
laat zien dat het hele kamp tot en met de fundamenten is gesloopt op een dusdanige 
wijze dat er zelfs geen ruïnes over zijn gebleven die zouden kunnen getuigen van de 
gebeurtenissen die zich op deze vlakte hebben afgespeeld. Op het terrein staan geen 
ruïnes in de zin van in verval geraakte barakken uit de kamptijd, als bewijs van een 
misdaad. Er staan artificiële ruïnes of gefingeerde ruïnes, misschien is ruïnefolies de 
juiste naam. Deze folies in Westerbork hebben een dubbele betekenis. Ze moeten 
verwijzen naar de kamptijd en de kampgeschiedenis atmosferisch zichtbaar en voelbaar 
maken, maar ze laten vooral zien dat er niets meer uit deze tijd is overgebleven. Als 
maskerade zijn de folies door de grimeur in het landschap aangebracht om de 
geschondenheid van deze plek te tonen. De folies zijn de protheses van de 
herinnering.61 

In Westerbork staat één gereconstrueerde wachttoren, ligt een stukje opnieuw 
uitgegraven gracht, is hier en daar opnieuw prikkeldraad gespannen en zijn enkele 
barakken symbolisch zichtbaar gemaakt. De machtsattributen van de nazi’s zijn tot een 
minimum beperkt. Hoe het concentratiekampsysteem van de nazi’s in zijn werk ging, 
wordt hier niet echt duidelijk, evenmin hoe de gevangenen hier hebben geleefd. De 
aandacht gaat naar de slachtoffers van het systeem, bijvoorbeeld in de vorm van de 
102.000 stenen die op de voormalige appèlplaats zijn aangebracht om een idee te geven 
hoeveel mensen er niet zijn teruggekeerd na hun deportatie uit Westerbork. De 
opgeworpen zandheuvels laten net als de fundamenten van Buchenwald en Dachau de 
leegte zien die de misdaad heeft achtergelaten. De taluds verwijzen weliswaar naar de 
verdwenen barakken maar doen sterk denken aan enorme grafheuvels, die het 
kampterrein transformeren in een symbolisch kerkhof. De betekenis van het 
kampterrein van Westerbork ligt besloten in de symboliek van de ruïnefolies en de 
taluds: dragers van een symbolisch kerkhof. De geschiedenis van kamp Westerbork en 
de ervaringen van de gevangenen liggen hierachter verscholen.   
 
De 102.000 stenen op de voormalige appèlplaats van kamp Westerbork tonen dat er 
102.000 keer één steen is geplaatst om te laten zien dat het gaat om het verhaal van 
102.000 maal één mens. Behalve dat monumenten een context behoeven, kunnen 
voormalige kampterreinen ook niet zonder verhalen, om de ervaring van de leegte te 
sturen. Alleen de romantische stilte van ruïnes en leegte is niet genoeg. Met de 
erkenning van het kampsyndroom kwamen ook de traumatische verhalen van de 
overlevenden, verhalen die nooit verteld waren. In de musea en herinneringscentra die 
bij de kampterreinen zijn gebouwd kregen deze verhalen een plek. Voormalige kampen 
transformeerden in traumatische plaatsen.  

                                                                 
61 De folies kunnen opgevat worden als gehistoriseerde herinneringsdragers. Nora gebruikt in de inleiding 
van de Engelstalige editie van het Les lieux de mémoire‐project de term ‘secondary memory’ of ‘prosthetic 
memory’ in relatie tot de oral historie en de interviews die zijn vastgelegd op banden. De interviews zijn 
geen directe weergave van een historische gebeurtenis maar een bedachte, een berekende compilatie 
van vervagende herinneringen. De vraag die hij stelt is: ‘Wat reflecteren deze herinneringen: dat wat de 
interviewer wil horen of dat wat de geïnterviewde wil vertellen?’ Het zijn gehistoriseerde herinneringen. 
Nora, ‘General Introduction: Between Memory and History’, 10. 
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